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Ulu Tannnin biz kullanna ihsan 

buyurmakla oldugu sonsuz lutuf ve 

nimetlerine mukabil §ukiir ve sena- 

lanmizin takdim ve kabuiu ancak du 

a ve namaz ile miimkun oldugundan 

bu muhim vazifenin miiminler tara- 

findan her gun ifasi gerektir. 

I§te hepimize farz olan bu vazi¬ 

fenin yerine getirilmesi maksadiyle 

1933 - 1944 senelerinde yeni Turk 

harflerile bastirmi§ oldugumuz bu 

dua ve namaz kitabmi yeniden tet- 

kik ederek ne§ir ettiriyorum. Bu su- 

retle Rabbi ta’ziz olunmasma, dua 

ve namazlanna mudavim olan bu son 

derece faydali bir hizmette bulunmu§ 

olduguma kani olarak kendimi bah- 

tiyar savanm . 

1 / 11 / 1951 

Mardin M. H. Dolaponii 
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Dil 
Aey'niZ Size verilecektb 

Araymjz bulacakSJ„IZ, 

3Plyi fa!in|z a?iiaCafetir 

21 ,* 9“ 

“uw re farz ofan 
N NAMAZ NASIL KILINnj 

pr,f" SOi ve sag- ojjjsjj e g°ksuride 

y■' ™ lir a;®”1"'™1' “At 

fr,I» topiayarak secde ed r S°nra 
dus- kudus, kudu.- I .rken “k1" 

Er y8feIer °»«n ceJliie d Rab ki 
Rabbin ad,Ie -eJni. au!e ^oludur. 

rek oJsun. En ya , Va sre en muba- 

ier- ve buna miiteakiTt t ^®d* S^‘ 

VC Raf>ba„i duay, 0 k „ ' namazi 
namazina son verir. yarak farz 

si 



TEKADfS NAMAZ! 

Ey tanri kuddus, ey knvvetli kud¬ 

dus, ey bizim icin hapa pekilen 61- 

miyen kuddus, bize merhamet eyle. 

Burui up defa tekrar ederek ve her defada 

secde edip hap alameti resim etmek leap eder. 

EyRabbimiz! ibadetlerimizi namaz- 

lanmizi kabul, bize §efkat ve merha¬ 

met eyle. Meed sana ey tanrl, meed 

sana ey yaratici, meed sana giinahkar 

kullarina merhamet eden mesih kiraL 

x RABBANi NAMAZ 

Ey goklerde oian babamiz, adm 

kutlu oIsuei; melekutiin gelsin gokte 

oldugu gibi yerde de senin istegin 

olsun; gerekli ekmegimizi bize bu 

gun ver; ve suglulanimza bagi§Iadi- 

girniz gibi bizim su^Iarimm da ba - 

gi§la; v ebizi denece sokma; ancak 

bizi kotiiden kurtar. Ciinkii Mele- 

kut, kudret ve izzet sonsuz olarak 

senindir am in. 
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Ve birsecde daha kildiktan sonra yure - 

gindekl butun iyi isteklerl dilesin - Umumi 

ve zaruri olan namaz budur - butun mumin- 

ler her nerede olsalar Killsede, Evde, yolda, 

Dag hatta vapur ve §imendiferlerde bulun - 

salar bile bu farzin tediyesine borgludurlar. 

Ifasina imkani var Iken ihmal ederse gayri 

muminlerle cezalandirilacaktlr. Ve mezkur 

secdelere Have eden namaz kilan ise biiyuk 

miikafata nail olacaktir. 

NAMAZ VAKITLARI 

Peygemberin “ Adaletli ahkamin 

i$in giinde yedi kere sana hamd ede- 

rim “Mez 119,: 154” soziine gore ki¬ 

lisede mahdut olan namaz vakitlari 

yedidir. Ifa kilinmak iizere €19!! bir- 

le§tirerek ak§amlayin dordiide sabah 

leyin tertip edilmi§tir. Gece nama- 

zindan maada (ki dort vakfedir.) (1) 

her bir namaz iki vakfeden ibarettir. 

(1) Vakfe tekadis ve rabbani namazlarin- 

dan murekkeptir. Yalniz yatsimn sonundekl 

vegecenin ikinci ve iipuncu vakfelerinde Ta- 

kadis namazi yerinde ( Rabbin celall kendi 
I* Mf ir"U» 

yerlnden mubarek olsun ) namazi kullamlir. 
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Her bir ferd uzerine gerek sabahla- 

yin gerek ak§amlaym onalti vakfe 

terettiip eder. 

KiLiSEYE GiDiLIRKEN |j 

Mumin kiliseye gittigi zaman ge- 

rek kiliseye ve gerek kilisenin 90cuk- 

larina emnu selamet istemesi lazimdir 

Ve yuz yirmi ikinci mezmuru “Bana 

beytulrabba gidelim dedikleride §adu- 

man oldum.“ Yahut yirmi be§inci mez 

mtirdan birinci yedi ayetleri “yarab 

sana canimi arz ederim ** terenntim 

etmesi munasiplir. 

kIlIseye gIrerken 

(Minber onunde secde kilarak dei 

Ey goklu pati§ah Rabbim. Senin o» 

nunde girdim minberinin onunde sec 

de kildim sana olan butiin gfinahi •* 

ipi af eyle , 
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DUYGULARiN TOPLANMASI IqIN 

D U A 

Ey selamet efendisi tenime sihhat 

duygularima selamet verki senin hu- 

zurundaki duru§um liyakatle, ve bii- 

tiin fikirlerim sana yiikselmi§ bu - 

lunsun ... 

AK§AM NAMAZI 

Bir vakfe namaz kildiktan sonra 

bu duayi soyler . 

Ey dunyayi aydinlatan ve karan- 

hk ile aydmhgi birbirinden ayiran 

aydmhga giindiiz, karanliga gece ad 
i \ 

vererek , gundiizii ^ahsmaga geceyi 

rahat etmege tahsis eyliyen; bizi giin- 

diizun gailelerinden kurtarip ak§ama 

ula§tirdigin i$in sana §ukii»* edip di- 

lenz. Rahmetinle bizi surgmeierimiz- 

den kurtarasip . Rafetinle kusurlari- 

mizi af edesin. Liitfiinla zahmet vc 

me§akkatierden bizi miisterih kilasin. 



Ve bu muvakkat hayatimizi paklikle 

ge£irerek pati§ahligin goklii hayati- 

na nail, ve nur u§aklari ile ebediyen 

sana temcit edelim amin. ^ 
> - t!Vj ’ ’ j 

(Ve eger Pazar ve bayram gecesl Ise bu - 

rada elli birinci mezmuru “ Ey Allahtm Irla- 
yetine gore bana aci” okusun sonra adi gun 

lere mahsus gelen mezmurlah desln.) 

141 iNCi MEZMUR 
iil 

'?J 

Yarab seni ^agirdim bana £abuk 

yeti§. Sana feryat ettigim zaman se- 

sime kulak ver. Duara senin huzu- 

runda buhur gibi, el kaldin§im ak- 

§am takdimesi gibi olsun. Yarab ag- 

zima bek^i koy, dudaklanmm kapi- 

sini tut, yiiregimi fena §eye meyil 

ettirme, fesad i§liyen adamlara k6tfl 

i§ler yapmiyayim. Ve onlarin nimet- 

lerinden yemiyeyim. Salih bana ursun 

inayettir. Ve beni azarlasm ba§ yagi- 

dir, Ba§im onu red etmesin. Qunku 



krftfilefeleri„de b,Ie ,1 
dec^ir. Hafchnleri kavin Vam 
na a‘*ld.klar,nda .* , * ? yan,a>- 
«eklerdir. Qunku ho » e|fmi dinliye 
«mi, 61 u diyar,„ ?^r,ar- ker»ikle 

trr *b 1 
*t«ln..,lard,r. ganku In f"" ?ib 
dogrudur. Yarab rehvf 6'"" Sani 
yorunj b8Bi yok.ul If T* S'^" 

duWan tuzaktan ve fe^d M*"* kur ' 
konientlerinden beni k-* ,?i^en,eWn 

IT'derken kotfller kend" ^ *efip 
d«?»0nler. *ndl a?lar, na 

142 *^Ci MEZflfUR 

Hui-runa dokerim rubur^31" °n' 
y*Wigi zaman Sen ’ , yf 

r“as*“ *><■<» t.L « 
bak ve „6r cBnL-f j?U,edi,« 

y®hta». Ban# si&,ni ben' tan*yai 
»'ff*nacak yer ktlm%dli 
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cammi kayiran yoktur. Sana feryad 

ettim Yarab siginacak yerim ya§iyan 

lar diyar»nda nasibim sensin dedim 

feryadima dikkat et, 9unkii 90k du§- 

kun oldum. Bana eza edenlerden beni 

ezat et 9unkii benden kuvvetlidirler. 

Ismine §ukiir etmek i$in cammi ha- 

pisten 9ikar, salihler beni ku§atacak- 

lardir. Qiinku sen bana comertlikle 

davranacaksm . 

VE 119 UNCU MEZMURUN (N) FASLI 

Kelamin ayaklanma nur ve yolu- 

ma i§iktir. Scnin adi! ahkammi tut- 

maga yemin edip ve onu teyid ettim. 

Ziyadesile du§kuniim. Yarab kelarm- 

na gore beni dirilt Yarab agzimin 

goniiliu feryadlarini kabul et. Ve ba¬ 

na senin ahkammi ogret. Camm dai- 

ma avucundadir. Fakat senin $eria- 

tini unutmam . Kotuler bana tuzak 

kurdular. Fakat ben senin vasayandan 

sapmadim. Senin sahadetlerini ebe- 



diyen miras olarak aldim. Qunku 

onlar yuregimin ferahidir. Ebediyen 

sona kadar yuregirr.i senin kanunla- 

nm yapmaga meyil ettirdim . 

AK§AM NAMAZININ 

HATIMESi 

Ey ibrahlmin dag bafindaki ak§am 

yalvarmalarim ifiten safkatli tanrimiz 

bu ak§am sana yalvaran kullanni i§it, 

yardimimiza gel, merhamet eyle. Ey 

hezkiyayi ak§am!aym dua ettiginde 

a§ur ordusundan kurtaran halaskar; 

bu ak§am sana feryad eden kullanni 

onlark ceng eden §erir ve askerle - 
rinden kurtar. 

Ey bagmdaki isleyenlere tam iicret 

veren cevvat; onbirinci saatte davet 

edilen biz kullanna ?ah§kan amela- 

lerie ebedi hayahn dinarim kabul 

etniege mustahak kil. 
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Ey karanhk ve oliim golgelerinde 

oturanlara dogan salah gune§i; ak - 

§am oldugunda ve giine§ battjgmda 

lahutun auru bizde kalsm. ve iraanin 

nimeti bizden batmasin, karanhkli ge 

ce ve oliime benziyen uykunun gel- 

diklerinde daimi tesbihinle hademe- 

lerini uyandiran ruhulkudusun hibesi 

uyandirmarmz icin bize geisin. Dii§- 

man pusudadir. merhametinle bizi 

uyandir. Nimetinle bize af ver. Hibe» 

lerinle bizi zengin et emirlerinin 

yollanm ogret: IMisin kementlerin- 

den ve gaddar tuzaklarindan kurtar. 

Ve bu ak§amda ve gelen gecede elem 

ve mesakkatlerden siikiinet ye kotii 

tasavvurattan bize rabat ver. Ta ki 

selamet ve emniyetle bu geceyi 

gecirip ve senin celaline layik olan 

tesbihlere kalkahm . 



12 _ 

SlH °UA OAHA 

fyftabbimi* Vesuulmes/h 
Rahmetinin kap,sim 

Kapama yuzamiize 

Gunahkar ku/larm.z 

Merhamet eyle bize. 
Sevgin fndirdi seni 

Goklerden yanimi2a 

O'umunle ya?ad,k 
Merhamef ey/e bize 

'Ve b,V Valtfe "« '"'on, 

sett*r"m^ yatsi 

NAIWAZI 

bir Vakfeden so„ra J*®?**' 26 «) 

E-v halim ve gaffar RkT denir* 

*e«en omriimiii-d^- ^ busriinki ve 
i^edi^miz kusurlln 7T WurUnda 

ruP her„e subtle ^ d"- 
£ie oisu« hatai§U- 



yenlerin gunahlannda raerhametinU 

af eyle. Taki ol gundeki hGkum verip 

ve herkest i$ine gore cezalandiriraia. 

cumlemiz lutfune nail oluruz. 

BlR dua daha 

Ey yatmiyan ve uyumiyan uyanik 

bek^l; i§te ellerine canlartmizi tealim 

ederiz. Bizi aziz meleklerin askerle* 

rile ^evir . nimetin kanatlan altma 

setir, gorulen ve gorulmiyen efetler- 

den hifz eyle. Rabat uyku ve pak ya 

tak bize ver. Nurunla vicdanlanmisi 

tanvir eyle. Ve mukaddea admin 

temcidine bizi uyandir. 

EFRAlMLl BiR TEVBE DUASI 

Buyuk orucun settar namazinda 

denilir. Ve daima uykudan evvel 

denilmeii miinasiptir. 
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Ya Rab merhametinle: 

Kulak ver duamiza: 

Rahmetle aff rafet 

Haznenden gonder biz«. 

« Ver banaki uyamk; 

Huzurunda durayim. 

Ve eger uyur isem; 

Gunahsiz uyuyayim.. 

yt- Uyamk iken eger; 

< • >Elimden bir su£ ^ikar 

^ Nimetin bana olsun 

,mr. j Afkar, §efkatkar: 

• Uykum i£inde eger: 

.Giinahlar i§Ier isem: 

4 Rahmetin bana olsun; 

* Hayli musamahakar.. 

Tevazi hafin ile 

Rahat uyku ver bana. 

Kurtar beni §erirden; 

Ve firkin ruyalardan.. 

Selamet uyku bana; 

* Hep gecede kaplansin. 
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Ve gunah fikirleri; 

Bana malik olmasin.. 

Nur melaik ver bana 
Cesedimi hifz ede 

Koku fikirden sakla 

Bani tenin almamla. 

Rahatla yattigimda : 

Kanin beni saklasm 

Suretin olan nefsim: 

Ana hiiriyet insin.. 

Ve halk ettigin tens: 

Ana sag elin konsun. 

Beden gibi rahmstin 

Etrafima dolansm.. 

Sakin uyurken tenim ; 

Kuvvetin hifz eylesin. 

Uykum da huzurunda: 

Buhur misali oisun.. 

Validen namazile: 

Zebihen hakki i^in. 

Azarla §eytani ki; 

Yamma yakla§masin.. 

Ya Rab haldr kuluna; 
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Vadim tekmil eyle. 

Ve mukaddes ha^inla: 

Hayatimi hifz eyle. 

Ta ki uyandigimda : 

Siikiir edeyim ben sana. 

Zira muhabetini: 

Gosterdin dogru bana.. 

Bab§ et merhametinle: 

Ya Rab senin kuiuna. 

iradetini bilip : 

Yapacagim daima.. 

Emin ile dolu aksam: 
3 

Beraret gecesi ver. 

Zira dogru nur sensin: 

Nur oglu seni bilir. 

Ey nurda sakin olan: 

Alemin halaskari. 

Meet sana merhametin 

Konsun bize her zaman.. 

Namazlari i§iten: 

Niyazlan dinliyen. 

Kabul et duamizi: 

Bize ver arzunjuzu,. 
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91 ci MEZMUR 

Ey miitealin himayesinde oturvp ve 

kadiri mutlakin golgesinde sakinolan 

Rabba itimadimsin ve siginacak yerim 

aliahtir. Qiinkii o seni avcunun tuza- 

gindan helak eden taundan ezat ede- 

cektir. Seni tiiylerile ortecektir. Ve 

kanatlari altma siginacaksin. Haki - 

kati sana kalkan ve siper olacaktir. 

Ne gecenin deh§etinden ne giidnuziin 

ucan oktan, ne karanhkta gezeti ta¬ 

undan, ne de ogleyin kiran helaktan 

korkacaksin. Yaninda bin ve saginda 

on bin lakin sana yakla§miyacaktir. 

Ancak senin gozlerinle bakacaksin. 

ve kotulerin cezasini goreceksin . 

Itimadim sensin ya Rab Diyup ve 

meskenini yiicelerde koydugundan 

§er sana dokunmiyacaktir. ve 9adi- 

rina veba yakla§miyacaktir. Ciinkii 

butiin yollarda seni tutmak i^in Me- 

ieklerine senin i$in emir edecektir. 
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Elleri iizerine seni tagiyacaklar . Ta 

ki ayagini bir ta§a ^arpmiyasin . 

Arslan ve engeregin iizerinden basip 

ge^eceksin. Gen$ arslani ve ejderi 

^igniyeceksin. Bana muhabbet bag- 

ladigi i$in onu azat edecegim. Onu 

yiikseltecegim. Qiinkii ismimi bildi, 

beni ^agiracak ve ona cevap verece- 

gim. Sikintida ben onunla beraber 

olacagim . Halas edip ona izzet ve- 

recegim. Uzun omiirle onu doyura- 

cagim ve kurtari§imi ona goste - 

recegim. 

121 Cl MEZMUR 

Gozlerimi daglara kaldiracagim. 

Yardimim nereden gelecek yardimim 

gokleri ve yeri yaratan Rabtendir. 

Ayaklarini sarsilmaga birakmaz. Seni 

tutan uyuklamaz. i§te Israili koruyan 

Rabtir. Sag yanmda Rab Sana golge- 

dir. Gunduziin giine§ vegeceleyin Ay 
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seni vurmiyacaktir. Rab her §eyden 

seni koruyacak. Camni koruyaeaktir 

Bu andan ve ebede kadar Rab senin 

9iki§mi ve giri§ini koruyaeaktir. 

Kiiguk settar denilen dua ki Aziz 

Severlyosun Eseridir 

AYET (Ey Mutealln hlmayesinde oturan) 

Ya Rab merhametin kanatlari al- 

tina bizi setir edip merhamet eyle. 

Ey herkesi i§iten! Rafetinle kullarimn 

niyazini i§it. Ey mesih halaskanmiz 

selametten dolu ak§am ve salah ge - 

cesi bize liitf eyle . Zira azametlu 

pati§ah sensin ve gozlerimiz sana 

dogru kaldinlmi§tir . Kusurlanmizi 

ve gunahlanmizi af edup gerek bu 

alemde ve gerek ahirette bize mer¬ 

hamet eyle . Ya Rab rahmetin bizi 

ortsun. Nimetin bizim i^n mudafaa 

etsin. Ha^in bizi §erirden ve kendi 

kuvvetinden hifz eylesin. Butun ha- 

yatimizm giinlerinde sag kolun uze- 

rimize uzansm . Selamin aramizda 



malik olsun sain yalvaranlara limit 

ve halas ihsan eyle. 

Validan m?ryem ve biitiin azizle- 

rin namazlle bize merhamst edup 

gunahlanmizi af eyle. 

Sonra tekadis namazimn yerinde gelen 

namaz denilir 

Rabbin celali kendi yerinden rnii- 
•• 

barek olsun (U$ defa tekrar) en mu- 

kaddes ve mectlu sains merhamet 

eyle bize “2 defa” ebediyen kaddus 

ve mecdlusim. Ebediyen kaddussm 

ve ismin miibarektir . Meet sana ey 

Rabbirmz. Meet sana ey Rabbimiz 

Ebediyen meet sana ey iimidimiz. 

(Ve Rabbani namazdan sonra iman 

kanunu denir) 

inamriz ciham tutan , yer 

ve gogii , gdriilen ve goriilmiyeni 

yaratan bir ata Allaha ; ve AHahin 

blricik oglu yesuulmssih bir Tanriy? 



O ki biitun aeunlardan onc^ nurdan 

nur, hak Allahtan hak Allah, Ata - 

dan dogmu§ ve yaratilmi§ degil ve 

ozce ataya e§ittir; ve araciie acun 
i' 

varliga geldi. O ki biz insanlar igin 

vebizi kurcarmak i?in gokten indi; 

kuddus ruh ve bskire miryemdan 

tenle^ip insan olda; Bintisli Bilato- 

sun giinlerinde bizim igin hatja ci- 

kildi; Elemlendi, oldu, gomuldii ve 

ii^iincu giinde istedigi gibi kalkti . 

Ve goge yuceleniip Ata Allahm sa- 

ginda oturdu; Ve gene diri ve olu- 

lerin duru§masma buytik izzetle ge- 

lecektir. Melekutiine son yoktur. bir 

da hepleri dirilten atadan £ikan ve 

ata ve ogulla beraber tapimp :>ln - 

lanan; ve Peygamberlerdi ve kutsa! 

ev genel ve el^isel b!r Kilisede ko- 

nu§an bir Tanri aziz ruha; Ve su^- 

larin af olunmasi i^in bir Vaftize 

inamriz. Ve oliilerin kalkmasini ve 



gelecek acundeki ya§ayi§ida bekle - 

riz; Amin. 

Namazin hltaminda Melalk Selaml ve 

Baklrenln ve Azlzlerln §efaatim dilemek 

90k munasiptir. 

melAik;ve betul selAmI 

Seldm sana ey nimetten dolu olan 

Meryem. Ey Allahin kaddis validesi 

bizim i^in dua eyle. 

AZIZLERiN DUASINI iSTEMEK 

Ey sadik peygamberler ve resullar 

ve §ehitler ve sair azizler bizim \q\n 

cenabi hakka niyaz edin ve hepimize 

merhamet ve magfiret aliniz. 

Ve kiliseden giktiginda mukaddes kurbanin 

onuede secde kilip desin. 

Ho$ kal ey Allahin mukaddes kilisesi 
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Yari gecenln 

Namazi 
Ad 11 ahkamin Igln sana §ukur etmege gece 

yarilarinda kalkarim. (Mez 119:6 2) 

Uykudan kalktiglnda Secde kilarak simasina 

Hag'gektikten sonra bu Namazi soyler. 

§ukiir sana ey alemlerim tanrisi 

zira beni sihhatia uykudan kaldirdm 

Sana yalvaririm ki bu uyanmam is- 

min mecdine olsun; Aklimi topla 

yanina. Agzimi ag tesbihine. Ve 

mustahak kil beni ki ruh ve hakla 

secde edip ve uyanik ve gayret ve 

fitnatla takdis ederim seni. Beni 

napak du§iincelerden ve pis tasav - 

vurlarden ve kotii adamlarin mazar- 

ratlanndan kurtar . su9larima aff, 

gCinahlarima magfiret ver. valid en ve 



— 24 

biitiin azizlerin namazlerile bana ve 

olulerime ve biitiin miiminlerin olii- 

lerine merhamet eyle. Amin. 

VE BiR VAKFEDEN SONRA BU 

DUAYI SOYLER 

Uyumiyan tanri! inayetine §iikiir 

etmek i$in bizi giinah uykusundan 

uyandir. Olmiyen diri ! lutfuna see¬ 

ds kilmak i^in bizi dliimiin * uyku¬ 

sundan kaldir. Aziz tesbih edicile- 

nnle seni takdis ve tesbih etmege 

bizi mustahak kil. zira mubarek ve 

mecitlusun ey Ata ve ogul ve ru- 

hulkudus §imdi ve her zaman Amin. 

DIGERi 

Kaldir ya rab ba§lanmizdan uyku - 

nun agirligi ve gozlarimizden karan- 

ligm kalinligi ve agizlarimizden sus- 

magm buyundurugu yureklerimizden 



dshrin mirildanhiasini. Ta ki rubani 

ibadetine hazir oidugumuzda Davud 

ile alki§ ediip deriz. 

134 CU MEZMUR 

Ey geceleyin Rabbin evinde duran 

biitiin Rabbin kullari! Rabbi takdis 

edin. Makdise ellennizi kaldsrin. ve 

Rabbi takdis edin. Gogii ve yeri ya- 

ratan Rab seni sihyunden takdis 

etsin . 

19 UNCU MEZMURUN(T) 

FASLi 

Feryadim sana yakla§sin Ya Rab. 

Kelamina gore bana anlyis ver. yai- 

vari§im huzuruna varsin. Soziine go¬ 

re beni ezat eyle. Dudaklarim* ham- 

di akitsin. (Jiinku kanunlarim bana 

ogrettin. Dilim senin kanunlarim te- 

renniim etsin 9iinkii biitiin emirlerin 

adalettir. Elin bana yardim etmege 



hazir olsun ^unkii ben senin vasaya- 

ni se9tim kurtan§im ozledim Ya 

Rab. ve §eriatin hazzmdir. Camm 

ya;asin ve sana hemd edecektir. 

Ve ahkamm bana yardim etsin. Zayi 

o!mu§ koyun gibi, yoldan sabtim 

kulunn ara ^Crl.u < mirlenri unut- 

miyorum. 

117 ci MEZMUR 

Ey biitun milletler! Rabba hamt e- 

din. ey butiin iimmetler! onu sena 

edin £unkii iizerimize inayati buyuk 

tur. Ve Rabin hakikati ebedidir. 

Rabba hamt edin . 

MERYEM BAKiREYE 

Ey kurtan§ gemisi ne mutlu Veli- 

dettiillah i§te tehlikeli dalgalar her 

cihetten bize ^arpiyor. Cenabi hak- 

kin yanindaki yuz akligmla bizim 

i£i» niyaz eyle ki bize merhamet 

etsin. Hastalara sihhat, sikintida 



bulunanlara geni§lik, uzaktakilere 

muvaffakiyetle donniek yakindeki - 

lere korumak, ve S119I11 olanlara -af 

ihsan buyursun. Ta ki buna nail 

olursak seni begenen ataya ve kar- 

nma inen ogula ve seni takdis eden 

Ruhulkuduse §iikiir ve temcid ede- 

riz §imdiden ebede kadar amin . 

2 Ci VAKFE 

Gece vakfeleri arasmda denilen 
namaz . 

Ya Rab tesbihlsrimizi ruhani me- 

leklerin tesbihlerile kan§tir. Ta ki 

bir ruhani sozle alki§ edip deriz. 

(Rabbin celali mubarek olsun 22 cl Sahife) 

Ve Rabbanl Namaz, sonra bu gelen namazi 

Ey Rabbi buiiin yiireklerinden sev- 

dikleri i?in buyuk husnfi tevecciihe 

nail olan ne mutlu azizler! bizim 

i?in dua ediniz ki biiyuk merhamet 

ile biza mirhamst etsin. Giinahlan- 

imizi kusurlarimizi af buyursun. Ve 
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kurtulu§umuza kar§i duran her §ey- 

den bizi saklasm ve mukaddes emir- 

lerini hifz etmek ^in bizi kuvvet- 

lendirirsin . Ve co§kun nimetlerini 

uzerimize doksiin. Ve o! son giinde 
.) s\ 

goklii melekutuna miistehkak eylesin 

ki hepimiz kendisine tesbih ederiz. 

Ya Rab azizlerin n£mazile bize 

rahmet eyle. 

UgGNCU VAKFE 

ikinci vakfe gibi 1, niukaddeme 2 Rabbin 
celal! 3, Rabbani namaz, sonra gelen namaz- 
larin birislni fcevbenlnki ise Pazai tesi Salive 
Perfembe gunlerine, ve oluiere olan digeri 
Pazar Bayram ve diger gunlere mahsuslur. 

(TEVBE DUASI) 

Ey Atanm oglu Yesu! yardimci ol 

bize, ey meryemin oglu Yesu sigina- 

cak yer o! bize, Ey Yesu bizi kfivt- 

lenduriip hifz eyle Iblisi bizden uzak 

ederek su9larmnza gunahlarimiza af 

ve muhekeme ettiginde §afkat eyle 

pize . 3 



OLULER igiN DUA 

Ey Rabbimiz! mumin oliilerimizi 

mecitlu meskenlerinde yerle§tir, ku- 

surlarma ve kusurlarimiza af ver. 

Senin iimidin iizre yattiklan i9in 

nimetinle cnlari dirilt. Ve sag kolun 

larafmda durdur. Ve bize ve onlara 

dogru vaitlarme gore melekutunun 

lezzetinde paydar et. Ta ki butiin 

temcit edicilerinle ebediyen san a 

tesbih ederiz. 

Haliluya, hahluya, hahluya, Mecit 

sana ya Allah (119 kere) irerhrnse - 

tinle ey §afkath Tanri bize merhamet 

edip yardim eyle. 

BAKiRENiN TESBiHi 

Lo. 1 : 46 - 56 

Canim Rabbi tazim edip ruhum 

halaskanm olan Allahile §adiman ol- 

du, zira cariyesini.* edna haline nezar 

Jpldi ve i§te §imdid^n sonra cvimle 
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ftesiller bana ne miibarek diyecekler 

Qiinku kadir bana biiyiik §eyler eyle- 

di. Anm ismi dahi kuddustur . ve 

rahmeti nesilden nesle kendinden 

korkanlarm uzerindedir. Kendi bazu- 

sile kudret ibrazi eyledi. kalblerinin 

efkarile ogiinenleri dagitti. kudret 

sahipleri tahtlardan indirip ve ha- 

kirleri yiikseltti, aclan nimetlerle do- 

yurup zenginleri bo§ gonderdi. Ec - 

dadimiza soyledigi gibi ibrahim ile 

anm ziirriyetine ilelebet olan merha- 

meti hatirlamak i^n kulu Israile 

imdat eyledi . 

133 CU MEZMUR 

Kardeslerin birlikte oturmalari ne 

iyidir ve ho§tur. Ba§m ve sakalm 

iizerindeki inen iyi yag gibidir ; 

Gomieginin yakasma inen Harun sa- 

kali, Sihyun dagi iizerine inen Har- 

munun $igi gibidir; Qunkii Rab orada 



ebede tek bereket ve hayat buyurdu. 

148 INCl MEZMUR 

Rabba hamd edin, Rabba gokier- 

den hamd edin. Ey biitiin melekieri 

ona hamd edin. Ey biitiin ordusu ora 

hamd edin. Ey oiines ve ayi ona 

hamd edin, Ey biitiin nur yildizlari 

ona hamd edin. Ey gokleriri gokleri 

ona hamd edin. Ve goklerin iistiin- 

deki sular Rabbm adma hamd etsin- 

ler. Qiinkii 6 emir eyledi ve yaratii- 

dilar. Onlari ebediyeri ve daima 

durdurdu. Zeval bulmaz karnra koydu 

Rabba yerden hamd edin . Ey deniz 

canavarlari ve biitiin'deriniikler, ate§ ! 

ve dolu, Kar ve Buhar, ojiun kela - 

mini yapan kasirgah riizgar’ Daglar 

ve biitiin tepeler, meyvah aga^Iar ve 

biitiin erz aga^Iari. hayvaniar ve bu- 

tiin „;davariar, yerde siiriinenler ve 

kanatii ku§Iar, Diinya kirailari ; ve 

biitiin iimmetier, emirler ve biitiin 
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dunya hakimleri, gen$ yigitler ve 

kizlar, ihtiyarlar ve ^ocuklar, Rabbin 

ismine hamd etsinler. Qunku yalniz 

ismi yukselmi§tir. Onun celali yerin 

ve gogun ustundedir. Ve kendisine 

yakin bir kavim olan fsrail ogullarina 

biitun mfitekillerine hamd olmak i$in 

yukseltti. Rabba hamd edin. 

149 CU MEZMLJR 

Rabba hamd edin’ Rabba yeni bir 

ilahi mutekkilerin cemaatinde onun 

hamdini okuyun. Israil kendisini ya- 

ratanla sevinsin, sahyun ogullari me- 

leklerile mesrur olsunlar . Rakis ile 

onun ismine hamd etsinler. Ona def 

ve cinkle teganni etsinler. Qunku 

Rab kendi kavminden razidir. Ha- 

kirleri zaferle tezyin eder. Miitekiler 

izzet i^inde sevinfle co§sunlar. Ya- 

taklan uzerinde sevin^le terenniim 

etsinler. Allahin tekbirleri agizlann- 

da ve iki agizh kili£ ellerinde ta ki 
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milletlerden 09 alsmlar, onlarin koi- 

larini zencir ve e§rafim demir buka- 

gilarla bagiasmlar. Ta ki yazilmig 

olan hukmii onlara icra etsinler. 

Biitiin miitakkilerin §erefi budur. 

150 iNCi MEZMUR 

Rabba hamd edin, Allaha makdi - 

sinde hamd edin, kudretli i§leri i9in 

ona hamd edin, biiyuklugiinun 90k - 

luguna gore ona hamd edin, boru 

sesile ona hamd edin. Santur ve cink 

le ona hamd edin. Sazlar ve borularla 

ona hamd edin. Her nefes sabibi Rab 

ba hamd etsin. Rabba hamd edin. 

H I T A M 

EFRAiMLi BIR DUA 

Ey Rabbimiz! ol hakim bekirelerin 

uyamkligini bize ver ki yan gecede 

geldiginde senin ile diigune gireriz. 



Meed Sana ey giinduz ve gecelers 

yaratan zira senin temcidine bizi 

uyandirdm . 

MELAiK TEMCiDI 

En yiicelerde Allaha hamd; yer 

ustiinde selamet, adamlarda meserret. 

Meet ve bereket okumakla sana sec- 

de kilariz. Ve biiyiik meedin §erefine 

hamd ve sena takdim ederiz . 

Ey her §eyi zabit eden goklii patisah 

ve yaratici Tann Ata Ailah ve birieik 

oglu yesuuSmesih iie Ruhuikuddus 

Rab Allah . 

EyAtanln sozii ve alemin giina- 

hini ta§ivan Allahm kuzusu Tanri; 

bize merhamet eyle. Ey alemm gii- 

nahim ta§iyan! bize kuiak verip 

duamizi kabul eyle. Ey babasmm 

saginda mectle oturan! bize serkat 

edip merhamet eyle. Zira Ruhul- 

kuddusle sen yalmz kuddussun. Sen 

yalniz Rabsin. Ey yesuulmesih! 
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Ey Allah in hakiki meedi! bar ?.r* 

man ve b’atiin hayatim giinlerinde 

sana be^eket okuvup va ebdelabade 

daim nribarek va mukaddes ismina 

tasbih edarim. 

Miibaraksin ey bar §eyi zaEbit eden 

babaiarimizm Allahi! ve ebediiabade 

kadar texncitlerle ismin muazzam 

ve micdludir. Sana layik&r meet 

sana eyidir hamd, sana yakisir meth, 

Ey hakiki Ata va butiin kainatin 

Allahi va birieik oglun ve Aziz 

Ruhunla §imdi ve her vakitte ve 

ebediiabade kadar amin. 

Ve 28 sayfada yazi!an (£y Rabbimizve 
tekadis ve Rebbani namazlarla gece nama- 
zina hitam veriIir. 

SABAH NAMAZI 

Ya Rab sabahleyin sesimi isiteceksia 

sabahieyin sana yiinaSip bekliyecegim 

“iVJez: 5: 3„ 

Tekadis va Rabbani namaziardao som a 
bu dua denilir. 



Ya Allah bizi bu gecede tehlike- 

lerden hifz eyledigin ve bu sabahta 

buyukliigun huzurunda durmaga 

mustahak kildigin i9in sana §iikur 

edip merhametinden dileriz. Sevgin 

giine$ini bize dogurasin. Marifetligin 

nurile bizi aydmlatasin ki salah 

caddesinde yuriiyelim . Bize lutuf 

eyledigin bu gunduzde bizi zarar ve 

eziyetlerden sakliyasin ve eyiliklerin 

tekmilinde gayretli kilasin ki i^inde 

nur u§aklari sevinen o sevin^Ii sa- 

baha ula§alim ve ebediyen §ad ve 

mesrur olahm. 
, • • 

51 iNCl MEZMUR 

Ey Allah inayetine gore bana aci. 

Rahmetinin ^okluguna gore isyan- 

larimi sil. fesadimdan beni tamamen 

yika ve su^umdan beni temizle. 

Qunku ben isyanlanmi bilirim . Ve 

suguxn daima oniimdedir. Sana yal- 
*» 

niz Sana kar§i su^ yaptim. ve senin 
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gozlerinde §er olam lfledim. $oyle 

ki soylediginde adil hukum ettigin- 

de hatasiz olasm, i§te ben fesad 

i^inde dogdum. Ve anain gunah 

i^inde bana gebe kaldi. i§te sen 

goniilde hakikat istersin. Ve bana 

ifimde hikmet ogretirsin, beni zufa 

ile temizle, ve pak olurum. Beni 

yika ve kardan beyaz olurtim. Bana 

ferah ve saving i§ittir. Ezdigin ke- 

mikler mesrur olsun. Su^larima kar- 

§1 yuzunu ort, ve butun fesatianmi 

•il, bende temiz yurek yarat ey Allah. 

Ve ifimiie metin ruh tazele . Beni 

huiurundan kcgma, ve mukaddes 

ruhon bendcn alma, kurtangin fe- 

rahini tekrar bana ver. Ve beni is- 

tekli ruhla peki$tir. Asilere senin 

yollersm ogretecegim ve su^lular 

sana doneceklerdir • kandan beni 

kurtar ey kurturi$imin ilahi Allah 

dilim senin adaletini terennum ede- 

cek, Ya Rab dudaklanmi a$ veagzim 
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senin hamdini ilan edecek. Cunkii 

sen knrbandan ho§lanmazsin yoksa 

verirdim „ Yakiian takdimeden razi 
' ■“5' ■ r. . r. 

alrnazsm. Allahm kprbanlan kmlmi§ 

bir ruhtur. Ey Allah kinlmi§ ve ezil- 

mis. yurekleri hor gormezsin . kere- 
* J l,\ ''’t m? ‘ • - . 

i^.inle sihyuna iyiiik et. Yurii§elimin 

surlarmi yap . O zamtfn sdlab kur- 

banlarile yakiian taktfimedfe'h ho§nut 

olursun. O zaman mazbehinin iize - 
» : » y »• 

rinde danaler arz edecekierdir. 

63 UNCU MEZMUR 

Ey Allah benim Allahim sensin 

seher vakil seni ararim. Caiiim sana 

susami§tir. Knrak, yorucu ve susuz 

bir diyarda bedenim sana hasret coc¬ 

ker, kudretini ve izzetini . gormek 

icin bdylece inakdiste sana baktim . 

Dudaklarim sana sena edecektir. 

Qiinkii inayetin hayattan iyidir. Ha- 

[ yatta kaldik^a boylece seni takdis 

edecegirn . Senin isminle ellerimi 
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kaldiracagim ilik ve yagla doyar gibi 

canim doyacak. Ve yatagimda seni 

hatirladigim g<» < nobetlerinde hak- 

kinda derin du§undugum zaman ag- 

zim sevin9ii dudaklarla sana hamd 

edecektir. Zira sen bana yardimci 

oldiln. Bende senin kanatlarinm gol- 

gesind^/s^vin^le.terennum edecegim. 

Canim senin ardinca istekle 9ikup . 

Sag elin bana destek oldu. Fakat 

halak etmek i9in cammi ariyanlar 

yerin dibine gidecekler. Kiliem 

kuvvetine tesiim olunacakiar. Onlar 

9akallarin payi olacaklardir. Fakat 

Kiral, Allah ile sevinecek, onunla 

yemin edenlerin hepsi ogiinecekler . 

Qiinkii yalan soyliyenlerin agzi 

kapanacaktir. 

113 INCi MEZMUR 

Rabba hamd edin Ey Rabbin kul- 

lari hamd edin. Rabbm ismine hamd 

edin. §imdiden ebede kadar. Rabbin 
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ismi tmibarek olsun. Gune§in do|- 

masindan batmasina kadar Rabbin 

ismine hamd olunur. Rab butun mll- 

letlerin iizerinde yuksektir. Ve izzeti 

goklerin uzerindedir. Goklere ve ye- 

re bakmaga tenezziil eden, yucelerde 

makarmni kuran Allahimiz Rab gibi 

kim vardir? yoksulu topraktan kal- 

dinr. Fakiri giibrelikten yukseltir. 

Ta ki kavminin emirlerile otursun. 

Kisir kadini sevinerek (ocuklar ana- 

si edip evde oturdur. 

SERUQLU MAR YAKUBUN 

Sabah Talebesi 

Ey sabahlarm Rabbi ve vakitlerin 

murettibi! Rahmetten dolu kapini 

bize a§, dileklerimizi i$it, canlanmi- 

za rahmet eyle. Ya Rab senden 

aydmlanmak i$in gune$ gibi bizde 

sunuh eyle ki $a§alanarak mecidini 

terennum edelim. Sabah, tesbihine 

bizi uyandirsm ve spzlerinin mutala- 
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asile butiin gundiizii gec^irelim. Gun- 

diiz i!e nurun, fikirierimiz iizerine 

dogup ve canlanmizdan zalalet gol- 

gelerini kogsun. I§te kainat nurlandi 

Anlarla beraber yureklerirnizle akil- 

lanmizi tenvir eyle ki gunduz ve 

gece sana tesbih edelim. I§te sabah 

sana takdim etmek igin pak buhur 

ta§iyor. Bizden de nimetierine yaki- 

§an §ukran buhurunu kabul eyle.. 

Hamd sana ey biiyiik nuri ile bizi 

sevindiren Rab. 

MEZMURQAN AYETLERLE DUA 

Rabba hamd etmek ve yiiksek is- 

mine taganni etmek sabahlaym ina- 

yetini ve her gece sedakatini gos- 

termek ne kadar iyidir. 

- -yi) 

(Mez 92: 1, 2) 

Ya Rab sabahleyin sesimi i§ite - 

ceksin; sabahleyin sana yunahp bek- 

liyecegim“Mez 5.3?, Ya Rab merhamet 

) 
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kii senin kavmma. Ya Rab af ver. 

hepimizin giinahlarina ey kucldus ‘ 

sag' kolunu uzatip ve ssnin is in in 

i9in §ifa ver hastalanmiza. 

Ve Tekadis vs Rabbani namazlarla sabah 

namazina hitam verilir. 

Firsat Esnasinda 

MENBiCLl MAR FILCKSlNOSUN 

SABAH NAMAZI 

Ya Rab bu sabahi, hayirh bir sa¬ 

bah ve bu giinduzu, iyi bir gunduz 

eyle ve anm i^inde kotii adamlardan 

ve aldalici kcm§ifdan, gaddar ve 

hilekar iblisten, tehlikeli tuzaklardan 

mahzuniyei: veren beiiyelerden, al- 

datici ve §(ipheli sozierden, gunah 

tdkiizlerinden ve marifetsizlik suq- 

lanndan firkin i§lerden ve fena fi- 

kirierden ve napak tasavvuratfcan 

bizi sakia. pak bir ten ve dogru bir 

iisan, hadi bir fikir bize ver. Kafi 



bir rizk faideli servet, hayatmiiza 

yarayan ve izzetini ho§nut edenlere 

bahi§ ve tedbir eyle bizi, ziilmii 

bugzu giinahi def ? haram ve biitiin 

fenahklardan uzak, babalarimiza ve 

baslanmiza itaat ve karde§Ierimize 

ikram etmede bize ilham ve kuvvet 

ver. Ta ki hayatimizla kaddus ismin 

mecdiensin. 

TiKRiT? ! ANTUVANIN BA§KA BiR 

SABAH NAMAZI 

Ya Rab bu gunduzde bize iyi ar- 

kada§ ver. ve selam ta§iyan haber- 

ier, pak fikirler ve begendiren 

emeiier ihsan eyle. Fikirlerimizde 

iffet, dudaklanrmzda dogruluk ve 

hukiimde adelet koy, ve bize afiyetli 

cisim, zaruri ekmek, nurlu akii, ze- 

kali fihim ver, Bizi §erirden ve fena 

hislerde^ ve her ziiliim ve asavet 

edenlerdeii kurtar. Ve mahabbstin 

ve havfmla kavlen ve filen bizi 
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takdis eyle ki her ne suretle nur 

evladi olup ve tesmiye olunahm. 

3 iNCi SAAT NAMAZI 

GCinun upuncij saafidir. (i§ 2: 15) 

bir vakfe namazdan sonra gelen dua dsnir. 

D U A 
- \ *•* 

Ey her §eyi zabit eden Yesuulme- 

sih Rabbimizin Atasi ! dilegimiz 

online gir^in . Zira iimidimiz yalniz 

sendedir. Kuddus ruhunun nimetini 

bize ver ki amn vasitasile giinahm 

pisiiklerinden temizlenip ve mukad- 

des ismine ve ruhuikudsuna heykel- 

ler oluruz. Sabir >le hilim ve teenni 

bize bah§ et ki (izerimize gelen her 

§eye §ukranla tehammul edip ve 

biricik oglunun ha9ini razi ve §akiir 

bir nefesle ta§inz. Ya Rab fikirleri- 

mizi sana dogru ^eviririz. ve can- 

larimizi kuddus ruhunun tatli soz- 

lerinden doyur. Ve iraden bizde icra 

olunsun. Ta ki ol korkulu hukum 
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giinunde rahmetine nail olup ve ?u- 

kur ayetleri sana ve biricik ogluna 

ve mectlu ruuhulkudsuna takdfm 

ederiz. Amin. 

CUMA GUNOnE MAHSUS 

D U A 

Ey kendi habile bizi halas eden 

halaskar ! merhametinle bizi ziyaret 

et sag kolunla iizerimize golge edip 

ve liitfun kanatlan altma bizi setir 

eyle. melekutun geli§inde bizi zikir 

et ve bize kar§i duranlardan kurtar. 

Zira kalemiz ve bedenimiz, kuvve- 

timiz ve meglup olmiyan silahimiz 

sensin. Ve her giin seninle iftihar 

edip ve ismine hamd ederiz. 

Ve Takadls ve Rabbanl namazlarla 

namaza hltam verllir. 
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6'iNCi SAATIN NAMAZI 

Bitris saat alti raddelerinde dua 

etmek uzere dama 5ikti. 

“U 10: 9„ 

Blr vakfe namazdan sonra gelen duayi 

soyler. 

(KAYDUNLU MAR iBRAHIMilM - 

QUASI) 

Ey miiteali ve heybetli ve acaip 

eden mectlu Rab! yiizunii kuluna 

parlat ve co§kun rahmetinle bana 

bak. Ve sana namaz ettigim zaman 

yiizunu benden sevirme, ancak liit- 

fiinle bana §efkat edip halas eyle. 

Mukaddes gokiinden baua bak. Ve 

dii§manlarima kar§i bana yardim et 

senin sag kolunu uzat ve yardimfrna 

yeti§ ki beni sevmiyenler benden 

jntikam almasinlar . Nimetrnl$* 



kusurlarima af ver ve tevbe meyvesi 

bende goriilsiin ta ki agacm kokiinde 

konulan gazep baltasi beni kesmesin 

ve ate§in yakmasina saman olmiya- 

yim, bol rahmetinle gunahlanmi sil. 

Ve bu alemde beni hifz eyle ki iste- 

gine gore yiiruyeyim. ve o bir alemde 

senin oniinde bir nimete nail olayim. 

Zira senin liitfiina hat yoktur. ve ni- 

metin ebediyen bakidir. Hamd sana 

§imdiden ebedilebede kadar amin. 

DI6ER BlR DUA 

Sana §iikiir edip secde kilanz. Ey 

h^r §eyi zabit eden Tanri! Zira biricik 

osylunun elem vakitlan teselli ve dua 

vakitlari yaptin. Ey efendimiz bu 

ogle vaktindaki namazlanmizi ve ni- 

yazlanmizi kabul eyle. Ve iizerimize 

giinah sebebile yazilan su§ senedi 

biricik oglun ha5a 5iktigmda sildigi 

gibi sil. ve pak bir hayat ve kuddus 

ismine layik salih siret bize ver . 



Ve biricikin heybetli tahti oniinde 

SU9SUZ durmaga bizi mustahkak kil 

ki sana ve biricik ogluna ve ruhul- 

kuddusuna. hamd ve §ukiir verelim 

Amin . 

Ve bir vakfe namazile hitam bulur. 

9 iNCi SAATIN NAWAZI 

Bitris ile yuhanna birlikte dua 

vakti olan saat dokuzda heykele 

9ikmakta iken “i§l 3: 1,10: 3,, 

ZAHiT MAR MERKUSUN DUAS! 

Ey son zamanlarda bizim halasi- 

miz i9in gelen ve giindiizun sonunda 

ademi cennetten kogan ve tekrar 

ha9landiginda kendi mirasina girdir- 

diren Allah! rahmet kil bana Zira 

hayatimin sonu yakla§ti ve ahiret 

bana yeti§ti. tevbemben kalani biti- 

remiyorum. Qok senelere malik de- 

gilim ki 90k olan gunahlarima af 

diliyeyim Rabbim ol heybetli tahtmin 
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onunde §afkat kil bana , ^.oklara 

rahmet olmiyacagi zamanda rahmet 

eyle bana, adaletle ceza verecegin 

mahkemede hilim ve lutfunla bak 

bana, rahmetinle bana ihsan edip 

beni tevbeye 9ek ki ak yiizJe seni 

kar§iliyayim. cammi a via may a pusu- 

da oturan du§ma!arimin elinde beni 

birakma, nimetinden garip ve kuddus 

ruhundan £lplak oimiyayim. Pak 

zufanla 9ama§irlarimin pisligini yika 

ki dugiine miistahak olmiyanlarla 

di§ariki karanliga atilmiyayim. Kan- 

dilimi saiih amellerin yagile yandir. 

ta ki cahil bakirelerle di§arida kal- 

miyayim. Ol ayastan dolu ki sol 

tarafm evlatlarina (sizi tanimiyorum) 

sbylenecek sozden beni kurtar. Ha9 

iistiinde biziin i^in dokiilen kanin ha- 

kki i9in beni halas eyle. ve rahmetine 

gore beni dirilt ki agzimin §ahadeti- 

ni hifz edip ve sana meet terenniim 

ederim §imdi ve her vakitta Amin . 
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diSer bIr dua 
* 

Ey kendi habile yeri tenvir ve 

giinahkarlan tevbeye davet eden iyi 

goban bizi def etme ve senin surfln- 

den ayirma, Zira kulianniz. ve el- 

lerinin i§leriyiz. Merbametinle da- 

gilmi§ koyunlar gibi bizi ara. ve 

senin agilina bizi girdirip ve siirunde 

say Ya Rab bize kar§4 §afkatim zikir 

et . Ve bizim igin bakire validenin 

dilegini kabul eyle. Dostun Ibrahim 

ve kulun Ishak ve sevgilin Yakup 

igin yardimlarim bizden uzak tutma 

Fakat liitfunle bizi ziyaret edip 

canlarimizi takdis ve yiireklerimizi 

tenvir eyle, Ve < ilahi sirlerinin i$ti- 

rakins bizi mustahak kil. la ki 

hayratindan tadarken sana siikutsuz 

tasbihler takdirn ederiz Amin. 

NAMAZLARIN HATImESI 

Ey ulu Tanri! tiamazlarimizi i§it 

ve niyazlanmizi kabul eyle. Bizim 



halas ve yardimimiza gel. Ve bize ve 

mumin oliilerimize af ver. Ya Rab 

nimetinle rehmetin ve liitfun daima 

bize insin ki sana ebediyen §iikur 

edelim Amin. 

MUHTELiF mevzularda hususi 

NAMAZLAR 

1: itiraftan ewel denilen namaz 

Ey istiyenleri red etmiyen comert 

zengin ve §efkatli R?b. I§te ben ku- 

lun kapim ^aliyorum beni bo§ sail 

verme, i^inde dii§tugum giinah der- 

yasmdan beni ^lkart. Ve beni inciten 

yaralan sar. Iblis, tuzagile beni av- 

ladi. Ve bogmagimi istiyor. Kir tu- 

zagini ta ki azabmdan halas bulayim 

Ey salih 9oban, gayip olmu§ kuzu 

gibi beni ara. Ve hayatimi arayan 

iblisin elinden beni birakma. An- 

9afc bana merhamet eyle. Ve veir 



bana ki gunahlarimla itiraf edip terk 

edeyim. Ve liitfiina nail olayim . 

Ey §efkatli Ata goge ve senin hu- 

zurunda giinah i§ledim. Artik senin 

oglun denilmeye layik degilim. Beni 

senin ergatlarin gibi tut. Gunahlari- 

mi oniinde ikrar ederim. Ve 90k 

kusurlarimi senden setir etmem . 

Yardimmla bana yeti§. Ve yiiregimin 

kirigim sarip saglat. Zufanle kirle - 

rimi temizle ve gGmruksu ve gii- 

nahkar kadin gibi beni kabul et. Ve 

akhmin gozlerini pariat ta ki kusur- 

lanmin afini goreyim. Ve hilmin ve 

iutfiin i^in sana §iikur edeyim. Miis- 

tecap kil beni Ya Rab. Miistecap 

kil beni ve benden dii§en giinahlar 

i9in yGregimi pe§imanhga ve tevbeye 

donder. 

2: ZAMlRlN FAHSINA aIt NAMAZ 

Ey gizlileri bilen ve yurektekileri 

faha eden ve kendi ilminden gizli bir 



$ey olmiyan Tann! )§ikli bir akil ver 

bana ki dirilten emirlerine kar§i 

yaptigim kusurlan goreyim. Zira 

9oklugundan onlan sayamam. ver 

bana ki pe§manhkla onlari itiraf 

edeyim. Ta ki merhametin tarafindan 

magfirata nail olayim, Amin. 

3-130 iNCI MEZMUR 

Derinliklerden seni 9agirdim. Ya 

Rab sesimi i§it. Yalvari§!arimm sesi- 

na kulaklann dikkatli olsun. Eger 

fesatlari hataba ahrsan Ya Rab kim 

durabilir? Fakat sende magfirat var- 

dir. Rabba iimit ettim . eamm onun 

kelamini bekliyor sabahi bekliyenler 

den ziyade canim Rabbi bekliyor . 

Israil, Rabbi beklesin ^unkii rahmet 

andandir. Ve halas, indinde goktur. 

Ve kendisi Israili biitiin fesatiarm- 

dan lturtaracaktir. 
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4 : iTiRAF SURETI 

itikat ederim her §eyi zabit eden 

Ata Allaha. Ve biricik oglu Yesuul- 

mesih ve diri kuddus ruhuna ve dai- 

ma bakire kalan Meryem anaya ve 

melaiklerle peygamber, Rasullar ve 

mube§§irlere, ve Nikiya Kustantiniye 

ve efesusta akit olunan 115 mukaddes 

kongranin imanma ve sana ey Kahm 

baba tevdi edilen kehnut sultanina ki 

amnia 9dziip baglarsm gizli ve a§ikar 

duygularimla giinah i§ledigimi ikrar 

ederim. Giinahim biiyuktiir, biiyuktiir 

buyiiktiir 90k ve yiirekten pe§mamm 

ve bir daha i§lemesine donmiyece- 

gimi fikrime koydum. Oliimu kabul 

edip giinahi kabul etmiyecegim. Ar- 

tik sana yalvariyorum. Ey kahin ba- 

bam ki benim i9in dua edesin ve gii- 

nahlarim in hi glarindanjbeni 90zesin 

ta ki magfiretin liitfuna nailolayim. 

Gunahlan itiraf ve hallinl aldiktan sonra 
atideki namazi soyler. 
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5: iliRAFTEN SONRAKI NAMAZ 

Ya Rab buyiik iiitfune ve co§kun 

rahmetine hakkile kim mukafat ede- 

bilir? Sanki du§manimiz oian §eyta- 
. / * ‘ *» 

nin esaretinden bizi kurtarmak ve 

kusurlarimizin agirligim lizerimizden 

atmak ve 90k oian fenahklarimiza 

af ve magferet aimak igin tevbenin 

miibarek yolunu bize agtin. §iikur 

ederim sana ey kuddus Allah §im- 

diden ebede kadar. Zira beni pakla- 

yip takdis eyledin. Ve boynumda 

giinah esaretinin boyundurugunu 

kaldirdin. 

I§te gayet ihlasle azim etlim ki 

oliime bile mahkum olsam bir daha 

giinah i§Iemesine donmiyecegim. Ve 

biitiin itimadim , meyuslara yardim 

eden inayetihedir. Art.’k degnek ve 

yardim ol bana ki niyyet ve diifiin- 

celerimi tekmil edebileyim. ve tenin 

miinherif hislerine meyil etmiyerek 
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dojru tevbenin kiyasi uzerine sabit 

olayim. Ey Rabbim bir daha §eytanin 

tuzaklarmda du§ecegimden korkuyo- 

rum ve fenaliklara meyil ve korkak 

olan camma gOvenemiyorum. Fakat 

•en benirola olsan bana kar§i kim 

durabilir? sen yardimcim olsan beni 

kin igva edebilir? ve kuddus ruhun 

mur$idim olursa beni yoldan kim 

9ikarabilir?.. 

f$te kanatlannin golgesi altina 

stginip cammi ellerine teslim ediyo- 

rum. Azizlerin $efaatile hifz eyle 

beni ki bir daha giinaha du§miyeyim. 

- 6: KUDDAS ALMAKTAN EVVELKi 

NAMAZ 

Ey heybetinden dunyamn temel- 

lari sarsilan buyuk ve heybetli fa- 

dekar Allahimiz! senin huzurunda 

kim durabilir. Sen ki sesinin sedasi 

butun I $ r f* i l\ korkuttugunda , 



Musa ya sen bizim ile v konu§ 

dinleriz amtna Allah bizim ile 

konu§masin olmiya ki olelim soyle- 

diler. Senin kabulune mustahakkim 

demage kim cesaret eder? miistahak 

degilim ki damimin altina giresin. L&- 

kin senin liitfune ve merhametine iti- 

mad ettim. i^imde Arzu ve muhabbet 

uyandirdin ki biitiin yuregimden 

seni istiyeyim. Gel sevgilim: sana 

arzu eden cammm susuzlugunu son- 

diir: Zira hayat pinari sensin. Gel 

ruhumun acihgini durdur ve senin 

cudunla lezzetlendir. Zira sana iman 

edenlere goklii men ve hayat etme- 

gi sensin. Gel ilahi mahabbetin Par- 

dagile cammi mesteyle ki kederleri- 

ni unuta: Ve teselli ve ferahten dola 

Gel ve onunla birle§ ki vasitanle 

sebat ve kuvvete nail ola. Ve ruhi 

ejderha ve kendi askelerine gelip 

gele ki zafer tacina ve ebedi 

hayacu muvaffak ola ' 



7: KUDDAS ALMAKTAN 

SONRAKI NAMAZ 

Va Rab lutfunle tenin ve kaninin 

firketine beni mustahak eyledigin 

i$in sana §ukiir edip dilerim ki bu 

§irket hukflm ve meglubiyete de£il 

ancak gftnahlann affma ve ebedi 

hayatin peyyine bana olsun. Sesini 

g&mruk^fi zekaya i§ittiirup “bugiin 

bu eve halas geldi 9unku bu dahi 

ibrahim ogludur4* Soyledigin gibi 

banada gizli Burette i§ittir. Ya Rab 

i^imde ilahi mehabbetinin ate§ini 

yandir ki benden eski ve kesif ati- 

feleri mahvetsin ve butunum sana 

yeni bir mahluk olayim, sadik va* 

dina gore bende sabit ol. Kuv- 

vetinle beni teyit eyle. Ta ki haya - 

timdan kalan gunleri iraden gibi 

ge9ireyim. Ve ebedi ve ruhani na - 

}9liin jirketine mustahak olayim, 



23 iNCi MEZMUR 

Rab 9obammdir bir eksigim olmaz 

Beni taze ^ayirlarda yatirir. Ve sakin 

sular boyunca goturiir, eanimi taze- 

ler kendi ismi i^in beni dogruluk 

yollarmda goder, olum golgesi dere- 

cesinde gezsem bile $erden korkraam 

9iinkii sen benimle berabersin. Senin 

9omegin senin degenegin onlar bana 

teseili verirler. Hasimlanimn kar- 

§ismda onumde sofra kurasm. Ba$i- 

mi ya$la mesh edersin kasem ta§- 

kmdir. Evet hayatimm butiin gun- 

lerinde iyilik ve inayet ardimca ge- 

lecekler. ve gunlerin davaminca 

Rabbin evinde oturacagim. 

VE 27 iNCi MEZMUR 

Rab nurum ve kurtulu§umdur 

kimden korkacagim? Rab hayatimm 

kudretidir kimden yilacagim? hasim- 

lanm ve du$manlanm olan §erirler 

etirai yemek i9in uzerime yakla§tik- 
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lari zaman oi!, :r sur9tuler ve distil¬ 

ler. Bana kar§» bir ordu kurulsa yu- 

regim korkmaz, kar§ima cenk 9iksa 

ben ondan da emin olurum. Raptan 

bir §ey diledim onn arayacagim Ha- 

yatimm biitiin giinleri rabbin evinde 

oturup Rabbin cemalini gormek ve 

onun mabedinde hayran olmaktir. 

Zira §er giiniinde beni haymesinde. 

sakliyacak 9adirmm ortiisii ile beni 

ortecek, - kaya uzerine beni yiiksel- 

tecek ve §imdi etrafimdaki dii§man- 

lanm uzerine ba§im yiikselecek ve 

onun 9adirinda meserret kurbanlari 

kesecegim. Rabba terenniim ve te- 
• 

ganni edecegim. I§it ya Rab sesim- 

le 9agiriyorum. Bana aci, ve bana 

cevap rer. Yiizumu arayin dedin. 

yiiregim sana diyor yiiziinu anyorum. 

Ya Rab yuziinii benden gizleme, ku- 

lunu hiddetle kogma. Benim yardim- 

cim oi beni atma ve birakma ey 

i. . 
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kurtulu§umun Allahi! anam ?e babarn 

beni biraktilar. Ya Rab sen beni 

(Kayir) Ya Rab yolunu bana dgret. 

Ve diiz yollannda bana rahber ol . 

Hasimlarimm meramina beni vermt 

Qunku zorbalik §ahitleri bana kar$i 

kalktilar ve iftira soylediler. Ben ise 

ya§iyaniar diyarmda Rabbin iyilik- 

lerini gorecegime inandim . Rabbi 

bekleyin ve yiireginiz kuvvetlu olsun 

Rabbi bekleyin. 

10: MENBiCLl MAR 

Flluksinosun Incll okunmasindan 

evvel denilen namaz 

Ya Allah; aklimi mesihin halaskar 

sozlerinin manalarile parlat, fikrimin 

yiiziinden fena hislerin perdesini kal- 

dir Ve mukaddes nurunu yuregimde 

uyandir Ta ki can gozlerimle mukad¬ 

des incil sirlanni goreyim. Ya Rab 



Sana hakiki iman etmek ve §enatitii 

muhafaza etmek usullari bana ogret 

ki senin yaninda makbul olan mey- 

valari vereyim. Ve salih iraden iste- 

digi talanitin tiearetini sana goture- 

yim. 

[TUHFADAN] 

11: DERSTEN EVVEL DENiLEN 

NAMAZ 

Ey hakkin pinari ve hikmetin men 

bai olan Tanri; nurun i§iklari ile 

aklimi tenvir ve cehlin karanhgi ben- 
• • 

den uzak eyle Him ve edebin biiyiik 

bir hissesine nail ve mecdin hizme- 

tine layik olmam i^in bana fehim 

ve zeka ihsan eyle. Amin. 

12: DERSTEN SONRAKi §DKUR 
NAMAZI 

Ya Rab bize iutiif ve ihsan eyle- 

digin nimetler i<?in sana sukiir ederiz. 

Ve tahsillerimizin m&yvaleri kuddus 
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ismin mecdine olmasmi temenni ve 

niyaz eyleriz . 

13: fSTEN EWEL DENILEN NAMAZ 

Ya Rab iflemek i^in bana kudret 

ver. Beni ve bu giinkii islerimi mii- 

barek eyie, muvaffakiyetJe neticele- 

niip ve arzim dairesinde ve aziz ismin 

mecdine oisunlar. Ihtiyacima gore 

comertligin deryasmdan bana nzk 

ver. Meed Sana ey gmie§i iyilere ve 

koiiilere doguran kerirn Rab. Amin. 

14: l§TEN SONRAKi §UKUR 

NAMAZ! 

Ya Rab bana yardim eyledigin 

i^in sana §{ikiir edip yalvanyornm. 

Rabat ve refah bana ihsan eyle ki 

kac kat hamd sana takdim edeyim. 
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15: YEMEKTEN EVVEL DENiLEN 

NAMAZ 

Ya Rab liituf ve mayetinle bize 

hazirladigm bu sofrayi nimetinle 

miibarek eyle ki biitiin kainat iizeri- 

ne nimetlerine temcid ederek 

suku? re kanaatla andsn ahp 

yiyelira. 

16: YEM«*TEK tONRAKi NAMAZ 

Ey gafkath Rabbimiz ki amnia 

ya§ayip kareket ederiz ve mevcuduz 

bizi iutfindea gidalandigm i?in Sa¬ 

na gukur aderiz. Ve daima gerek 

bizi ve gerek bizden baska fakir ve 

muhta$ olaniars comertliginin hayra. 

tmdan doyurmak ve o ebedi mecdin- 

de ki goklii soframn lezzetine miis- 

tahak eyxemek igin sana diieriz. 



17. VAFTiZ VAITLARININ TECDiDi 

iQIN NAMAZ 

Ey misalma ve siiretine gore beni 

yaratan ve magferetine ve miihab- 

bsdine ve ibadetine yaki§an bir nefis 

bana veren ve biricik oglunun kani 

ile beni feda eden ve dogru 

imana beni davet ve mukaddes 

vaftiz sirnle beni ortak ve dogu§um- 

dan sayilmaz ten ve ruh fenahkla- 

nndan beni hifz eden vs hesaba gel- 
O' 

mez hayrat ve nimetleriie beni batti- 

ran Allah! Bu kadar lutiif ve ihsan- 

larma kar§i ne ve hangi §iikranla 

mukabele edebilirim. Ben tenbel ve 

asi olan ki yuziimii sana dogru 

kaldiramam. Qiinkii vaidlerim hila- 

frnda bulundum . ve en miihim 

vacibatimda ihmallik gosterdim. Ve 

mahabbatine ve kerametine veitaati- 

na bakra&yarak omrtimu ge§irdim §ok 
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defalarda biiyuk suclar ve agir kaba- 

hatlar i§ledigim igin seni gazebe 

gofcurdum. meger iyi ihsan edici 

Rabbim! ki comertliginin denizine bir 

hat ve rahmetinin deryasma karar 

yoktur . I§te biitiin giinahlar i^in 

yuregimden pesimanim. Biiyiik nier- 

hametin hakki ir.in kusurlarima ve 

giinahlanma af ver. Fikirlerimin ve 

arzuiarimin ve islerimle hayatimin 

takdimesini benden kabul eyle. ilahi 

izzetinin huzurunda vaftizde ki ke- 

fiiim vastasile verdigim vaitlerimi 

tashih edip yenile§tiririm. Bunun 

igin tekraren §eytam ve biitiin is- 

lerile tugyamm aiemi ve biitiin 

batil seyleriui ten ve miinharif 

§ehvetlerini inkar eclerim. Ilahi vasi- 

yetlerini kirmaktan bin defa oliimii 

kabul ve tercih ederim. Artrk ey 

§imdiki verdigim ahte sahit olan 

Rab! Ahtim mucibince sana kar§i 

olan vacibatimi bana hatirlet ve 



biitiin hayatimin gunlerinde ona gore 

hareket edebilmek iqin biricik oglu- 

nun sayesile ve Meryem ananin ve 

biitun azizlerin duasile beni muvaf- 

fak eyle. Amin. 

18: CENAB! HAK DAVET ETTiGl 

KALIN MARSFETi \Q\M DUA 

Ey Rabbim! begenecegin hah bil- 

miyorum. beni senin lutfunle ona 

ir^at eyle. Ne yapaeagimi bana ogret 

zira her halde iraden mucibince yii- 

riiyecegimi fikrimde koydum. Ya 

Rab sen soyle kulun dinliyor. Sana 

varmak icin yiiriimek icap 

eden yolu bana goster ki sana 

u!a§abileymi. 

19: fNAYETi SLAKIyEYE TESLIm 

eoilmek igiN bir dua 

Ey kullarina bakan §efkatli Tanri! 

bu o{in neye rasfc gelecegimi bilmi - 

yorum fakat boyle itimadim vardir 
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ki biiyiik hay rim i^in lazim ye mu 

na sip gardugiinden maada bans hi$ 

bir almayacak ve ulafmiyacaktir. 

bunun i^indir ki senin ellerins ve 

yiiksek isiayetine kendimi ebediyyen 
teslim ediyorum. istedigini bends 

yap. Mukaddes ve eze!i ahkamma 
inkiat edip emrimi tamamile sara 

«» 

tsfviz ederim. Istegini istiyorum. Vs 
C? mf 

razi olduguna razi oluyorum ve gon- 

dereceklerin haelari mm’danmaksizin 

senin eiinden kabul ederim senin 

adin her an ve her zaman mubarek 

olsun. Blrieik oghin ve halaskanm 

YesuuJmesih ktirbani lie biitiin ha- 

yatim ve her seyim sans tam kurban 

olsun. Ancak kuddus ismi ve ne 
mntenahi istihkaklan hakkile ba na 

dar ve sikintih zamamarda giizel bir 

sabrm nimeti ve kuddus iradene laik 
tam itaahn fazilatini ihsa-n eyiiyesin. 

20: TECRU3EYE MAHSUS DUA 

Ey kuvvetli olan Allah i$ie iblis 



bem parcalamak icin gfimarduyor. 

Sanin ha?u» hakki's beni fenahktan 

kurtar, ve bana yakla§mak icm *sn- 

cksme may dan verms. Ancaic onu 

harden uzaklagtir. tuzaklanni onuin- 
d-n kir. Oklan yuregins donsun. 

gfinahi ba5ina Insin, meleklerinin 

ordusile beni ?evir. ve nurunla s.u- 
avdmlat ki lifi£dsrini 

nun goZiei 
bilip ve yardumnla tuzaklarm^an 

kurtulabileyim. Amin. 

21; TEV3E ICiN DUA 

£y gunahkarlarm onunde tevbe 

kapismi acan ve kendilerine megfi- 

ret vadini veren ulu l ann; Sznm 

merhametin bans yeiisstn. Ben ki 

gunahlanmin soklugu sebebile senin 

admi yat etmege ve huzarunda dur- 

maga mu s tab a k degilim. Suflanmin 

cukurundan beni kaldir . Zira *ana 
si^imyorum. Yuzunii benden gevirme 

rira sen den maada Mr yardimcim 

yoktur. Lutfuaia beni kabui et. 



Nu runlp aklimi tenvir eyle ki dogru 

sana do..jbileyim. ve beni merhame- 

te ula§tiran yollan tutayim. Ilirsiza 

giimrukgi^e ve giinahkar kanya 

merhamet ettigin gibi bana da me:- 

hamet edip tevbemi kabul ey> e. su- 

9111ml si!, camma §ifa ver. ve beni 

takdis eyle ki iradene gore yiiniye- 

yini ve nimetinle ya§iyayim. 

[TUHFADAN] 

22: I MAN IN YAYiLMASI ICiN 

DUA 

Ey biricik oglunu merhamet gibi 

gonderen ve arnn vasitesile ha'asm 

rolunu ve gogiln yolunu bize ogreten 

ulu Tann! mukaddes ineilinin bay- 

raklanm diinyanm etrafmda kaldir. 

ve butun miilet’eri hirlstiyan imani- 

nin hos bbyunduruguna itaata $ek ve 

yareklerin terbiyesinde hak tohnm- 

larini ek ki oyiece biitiin aiem sen in 

hak bir ilah oidugunu ve gonderdi- 
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gin Yesuuimesih biricik oglunu iyice 

tamyalar ve iman ve korku lie sana 

ve aziz ogiuna ve Ruhulkudsuna 

ibadet edeler. Ve melekutnn gele. ve 

iraden gokierde oldugu gibi yer 

iistimde de icra olunsun amin. 

23: MUKADDES MUSE iQIN DUA 

Ey biiyiik kahinierin ba§i ve kilise- 

nin reisi ve givegisi oian aziz halas- 

kar sen ki dogru iman kayasi iizerine 

temelini koydun. Ve cehennem kap- 

ilan ona galip gelmiyeceklerini 

vadettin Kadretini feiitim alemin 

etrafinda buyiitur ki meet ve saadet 

ve selam miijdesini ne§rede. Sadik 

vadine gore ebediyyen aniola beraber 

kal. Ve emin ve hakiki cobanlaria «• ^ 
am siislet. Oniinde diisman ve beda- 

cilarin kuvvetini kir. Ve mumin mil- 

letin iizerine ruhundan dok ve halas 

nimeti oniara bahi§ edip muzafrer 
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eyle. Patrikimizi ve biccumle ba§ 

kahinlerimizi hifz edip kendilerinde 

kadaset ve iiim lie hikmet arhr. Ta 

ki Bi r ve takvenin ^imenzarlari 

iizerine koyunlanni oilasinlar 

Kilisenin mutebaki mavvezzaflarina 

da hizmetleri bihakkin ifa etmeleri 

igin kuvvet ve ciimlemize burada mu- 

kaddes bir hayat ya§amak ve bilabara 

goklii ure§elimde bakirlerin kilisesm- 

da tertip olunmak ihsan eyle, Amin. 

24: REiSi CUMHUR VE VATAN 

IClN BlR DUA 

Ey padi§ahlann padi§ahi ve Reis- 

lerin raisi kahhar va Ulu tann; O ki 

bar saUanat ve hakimiyet gerek gck- 

te ve gerek yerde andandir ve reisle- 

rin ve kirallarm yurekieri kendi 

elindedir. Yuregimin derinliklerindan 

sana yalvanyornm. Reisiciimhuriini- 

zin yiiregine nimetini costurasm ki 

daiiria senin arzun ve mukaddes 
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ahkamm mucibince hareket ede va 

raiyetini hikmet ve adaletla taclbir 

eyleya. Derecesini iz ve §erefls teyit 

eyle. Ve biitiin du§rnanlarina mtizaf- 

fer gele. Yurdumuz kendi giinlerin- 

de refah ve saadeiie rnaiik olsun. Ta 

ki bu sebepten siikiir ve sena ziya- 

de sile Sana takdkn edilsin . 

25: AtLE tCiN NAMAZ 

Ya Rab liifcfunle bu ailayi miiba- 

rek kil. Ve her keder ve affetten 

hifz edip ve dii§manlarjn kementle- 

rin den sakla. Ve haiis muhabbetinin 

baglanle tesbit eyle. Ve kendisine 

ver ki tam bxr ihlasla sana ibadet 

ede. Ve kaddus ismin meedine hadim 

ola. Her an ve her zaman Amin . 



Sahife Yanh§ Dogru 

1 - buyurmakla buyurmakta 

5 - oniinde online 

28 - muhekeme muhakeme 

29 - lezzetinde lezzetinden 

46 - baua bana 

48 - tevbembam tevbemden 

55 - sanki sen ki 

55 - boynumda boynumdan 

56 - sedasi sadasi 



igiNDEKiLER 

No. sahife 

1 : Urniimi namaz ve bilgiler 1-6 

2 : Ak§am namazi 6-12 

3 : Yatsi namazi 12 - 22 

4 : Yan gecenin namazi 23-35 

5 : Sabah namazi 35-44 

6 : 3 Ci Saat namazi 44-45 

7 : 6 Ci Saat namazi 46-48 

8 ; 9 Ci Saat namazi 43-51 

M U H T E Li F NAMAZLAR 

1 : 
• 

Itiraftan evvel 51 

2 : Zamirin fahsina 52 

4: Itiraf sureti 54 

5 : Itiraftan sonra 55 

6 : Kucldas aimak tan once 56 

7 : Kuddas almaktan sonra 58 

10 : Incii okunmasmdan once 61 

11 : Dersten once 62 
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12 : Dersten sonra 62 

13 : l§ten evvel 63 

14 : I§ten sonra 63 

15 : Yemekten evvel 64 

16 : Yemekten sonra 64 

17 : Vaftiz vaitlerin tecdidi 65 

18 : Davet igin 67 

19 : inayeti flahiyeye teslim 67 

20 : Tecriibe i$in 68 

21 : Tevbe igin 69 

22 : Imamn yayilmasi i^in 70 

23 : Mukaddes kilise igin 71 

24 : Reisi Cumhur ve vatan i£in 72 

25 : Aile i9in 73 
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